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3- PROCEDIMENTS ESPECIALS
3.2.2 Proposicions de llei qualificada
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 4 de març
del 2020, exercint les atribucions que li confereix
l’article 80 del Reglament del Consell General, ha
acordat a demanda de la M. I. Sra. Mònica Bonell
Tuset, presidenta suplent del Grup Parlamentari
Demòcrata, prorrogar el termini per a la presentació
d’esmenes a la Proposició de llei de modificació de
la Llei qualificada del règim electoral i del
referèndum. El nou termini finalitza el dia 26 de
març del 2020, a les 17.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 4 de març del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

6- ORGANISMES ADSCRITS AL
CONSELL GENERAL
6.2 Tribunal de Comptes
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 4 de març
del 2020, exercint les atribucions que li confereix
l'article 80 del Reglament del Consell General, ha
acordat, a demanda del M. I. Sr. David Montané
Amador, president de la Comissió Legislativa de
Finances i Pressupost, prorrogar el termini per a la
presentació de l’informe relatiu a l’Informe en
relació a les fiscalitzacions dutes a terme pel
Tribunal de Comptes corresponents a l’exercici
2017. El nou termini finalitza el dia 9 d’abril del
2020, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 4 de març del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

5- ALTRA INFORMACIÓ
5.2 Convocatòries
Edicte
El proper dia 14 de març del 2020, dissabte, a les
18.00h, se celebrarà, a la Casa de la Vall, una Sessió
Tradicional del Consell General.
L’ordre del dia d’aquesta sessió és el següent:
1- Informe de la Comissió Permanent sobre els afers
tractats fora període de sessions.
2- Informe de la delegació del Consell General a
l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF).
3- Informe de la delegació del Consell General a
l’Assemblea Parlamentària de l’Organització per a la
Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE-PA).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 4 de març del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndic General
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